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Milan Hamada: „... Ondruš je jediným slovenským básnikom po 2. svetovej vojne, ktorý si
nesporne zaslúži atribút absolútneho básnika. Jediný básnik, ktorý odolal deštruktívnemu tlaku
ideológií, a pritom básňou odpovedal na stav povojnového ľudstva, ide o všetkého básnického
existencialistu. Ani na okamih mu nie je ľahostajný osud človeka a sveta. A predsa ho nikdy
nevyjavoval podľa nejakej ideologickej doktríny ako napríklad V. Mihálik a M. Válek. Najmä preto
ho nazývam absolútnym básnikom.“
(SME, l4. 11. 1996)

Fedor Matejov: „... veľmi všeobecne nad touto novou a nateraz definitívnou verziou autorovho
diela chcel by som povedať, že je to ukážka vari najintenzívnejšieho súžitia autora so svojimi
textami v slovenskej poézii v posledných 20. – 30. rokoch aj tam, kde možno autor nebol priamo
prítomný, alebo bol prítomný v podobe ním spochybňovaných reedícií. ...pre mňa je možno
absolútnym básnikom aj v tejto konštruktívno-deštruktívnej kreatívno-problematizujúcej hre s
vlastným textom.“
(RELÁCIA LIBRESO, SLOV. ROZHLAS, NOVEMBER 1996)

Zoltán Rédey: „... rozhodujúcim a smerodajným tu, takpovediac, so „záverečnou platnosťou“
zostáva osobitne a dôrazne vyzdvihnuté kritérium, ktoré by sme mohli sformulovať približne ako
autorova „absolútna citlivosť“. Nech už Ondruš robí čokoľvek a akokoľvek s jazykom, robí to vždy
s najväčšou prirodzenosťou, spontánnosťou, uvoľnenosťou a obdivuhodnou citlivosťou, a nie
mechanicky, kŕčovito a silene... “
(RAK č. 3/4, 1997)

Ján Zambor: „... je básnikom absolútneho životného postoja... ...Ondrušova nová zbierka Ovca vo
vlčej koži (HEVI 1997), ...absolútny životný postoj, nepripúšťajúci kompromis so svedomím,
výrazne konkretizuje. Reflektovanie situácie jednotlivca zaujímajúceho absolútny postoj voči
násiliu tvorí podstatný tematický rozmer knihy. ...Ondruš nie je nijako úzko časový básnik.“
(SEMINÁR O DIELE J. ONDRUŠA, 4. 6. 1997)

